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Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες 

 

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στο σχολείο άρχισε. 

Στις 18 Μαΐου αρχίζουν τα μαθήματα. Εάν υπάρχει άτομο 

ευπαθούς ομάδας στο σπίτι και γι' αυτό το λόγο δεν θα στείλετε 

το παιδί σας στο σχολείο, θα πρέπει να κάνετε μια υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία θα αναγράφετε ότι δεν θα στείλετε  το παιδί 

σας στο σχολείο λόγω ύπαρξης, στο σπίτι, ατόμου ευπαθούς 

ομάδας  ή ατόμου που νοσεί. Την Υπεύθυνη Δήλωση  θα τη 

στείλετε με e-mail στο σχολείο (4gymagpa@sch.gr), αφού τη 

συμπληρώσετε ηλεκτρονικά (επισυνάπτουμε οδηγίες) ή 

χειρόγραφα και τη σκανάρετε. Στις περιπτώσεις που δεν είναι 

εφικτό να αποσταλεί ηλεκτρονικά, μπορείτε να την αφήσετε στο 

γραμματοκιβώτιο του σχολείου (σας επισυνάπτεται 

φωτογραφία για το σημείο που βρίσκεται). 

Η ενημέρωση του σχολείου είναι απαραίτητη για να γίνει ο 

σχεδιασμός του ανοίγματος με τρόπο που να διασφαλίζει την 

υγεία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

Για όσα παιδιά δεν λάβουμε υπεύθυνη δήλωση θα θεωρούμε 

ότι θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα. 

 

Ερώτηση  

Αν το παιδί μου δεν θα έρθει σχολείο και έχει υποβληθεί 

υπεύθυνη δήλωση, θα παίρνει απουσίες; 

Απάντηση: 

Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει η υπουργός Παιδείας αυτές οι 

απουσίες δεν θα προσμετρώνται. Ακόμη όμως δεν έχει έρθει η 

σχετική εγκύκλιος. 

Ερώτηση 

Πόσα παιδιά θα είναι σε κάθε Τμήμα την ώρα του μαθήματος; 



Απάντηση: 

Το πολύ μέχρι 15. Σε περίπτωση  μεγαλύτερου αριθμού οι 

μαθητές χωρίζονται σε δύο (2) υποτμήματα. 

Οι μαθητές του α΄ υποτμήματος προσέρχονται και 

παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και 

Παρασκευή, ενώ οι μαθητές του β΄ υποτμήματος τις ημέρες 

Τρίτη και Πέμπτη. Ακολούθως, την επόμενη εβδομάδα, οι 

μαθητές του α΄ υποτμήματος προσέρχονται και 

παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη, ενώ 

του β΄ υποτμήματος τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και 

Παρασκευή.  

Ερώτηση  

Πώς θα ξέρω σε ποιο υποτμήμα θα ανήκει το παιδί μου και 

πότε θα πρέπει να έρχεται στο σχολείο; 

Απάντηση: 

Θα ενημερωθείτε από το σχολείο. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να 

γνωρίζουμε νωρίς πόσοι θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα 

ώστε να γίνει ισομερής καταμερισμός των μαθητών. 

Ερώτηση 

Θα υπάρχει αντισηπτικό υγρό στις αίθουσες; 

Απάντηση:  

Θα υπάρχει. 

Ερώτηση 

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική; 

Απάντηση:  

Όχι, είναι προαιρετική. 

Ερώτηση 

Το κυλικείο θα λειτουργεί; 



Απάντηση:  

Το κυλικείο δεν θα λειτουργεί. 

 

 

 

 

 

 


